
 ااسامی رابطین وشرح وظایف آنه

 ردیف         بخش ها اسامی رابطین

 1 یک مردان زهراشجیعی

 2 دو مردان ویدا فداکار

 3 سه مردان شیوا شیری

 4 زنان الهام عاشوری

 5 مهر منیره کاویان پور

 6 اورژانس رویا داور پناه

 شرح وظایف

مرکز  آموزش درمانی روانپزشکی ایران یک مرکز با امتیاز تک تخصصی بودن در حال حاضر مشغول به فعالیت 

بخش با  5تخت و  150جاده مخصوص بعد از سه راه ارج قرار دارد و دارای  7می یاشد. این مرکز در کیلومتر 

فعال می باشد.این مرکز با رسالت  19انضمام یک بخش ویژه می باشد درمانگاه این مرکز همه روزه تا ساعت 

ارتقاء سطح علمی  دستیاران پزشکی،ارتقاء سطحی مطلوب از کیفیت آموزش به پرسنل پرستاری و باال بردن 

واحد آموزش به بیمار زیر مجموعه واحد آموزش مرکز مرتبط با دفتر  سطح علمی مددجویان گام بر میدارد.

آموزشی مرکز فعالیت می کند.الزم است که روند آموزش به بیمار در  پرستاری می باشد که زیر نظر سوپروایزر

بخش ها نیز توسط تمامی پرسنل انجام و ماحصل آن توسط رابطین آموزش به بیمار به دفتر پرستاری ارسال 

 شود . لذا حدود انتظارات رابطین آموزش به بیماربه شرح ذیل می باشد.

 حدود انتظار رابطین آموزش به بیمار

/ تهیه و تنظیم جدول ماهانه برای تشکیل کالس های گروهی آموزش به بیمار توسط رابطین آموزش به بیمار 1

 در بخش مربوطه تهیه و ارسال یک نسخه از آن به دفتر پرستاری.

/نظارت بر تشکیل کالس های گروهی به صورت مستقیم و غیر مستقیم و ارسال گزارش آن در پایان هر ماه به 2

 رستاری.دفتر پ

 / نظارت بر تکمیل فرم ثبت آموزش حین ترخیص توسط پرسنل پرستاری بخش مربوطه هنگام ترخیص3



 /کنترل بر ثبت اموزش به بیماردر گزارش پرستاری4

 /کنترل بر تأثیر آموزش ها بر اساس الویت نیاز آموزشی5

 / تکثیر پمفلت های مورد نیاز در بخش مربوطه 6

 نان بخش مربوطه در امر آموزش به بیمار/کنترل بر عملکرد کارک7

 ماه به دفترپرستاری6/ ارسال فرم اعالم نیازاموزشی بخش هر8

 /ارائه گزارش فصلی از تعداد و درصد آموزش به بیمار به دفتر پرستاری9

 نه وبروزبودن انتکمیل زونکن اموزش به بیماربه صورت ماها /10

 فصلی/ معرفی  همکار فعال در امر آموزش به صورت 9

 /شرکت در کالس های واحد آموزش به بیمار بر اساس جدول زمانبندی شده10

 / شرکت در کالس ها و کنگره های مرتبط جهت ارتقاء سطح علمی خویش11

 / الگوی کامل برای پرسنل در رابطه با آموزش به بیمار 12

 چه / مهارت تهیه پمفلت ،کتاب13

 / مهارت کار با رایانه 14

 به ارزشهای مرکز و تعهد اخالقی در رفتارهای شغلی  ی/ پایبند 15

 


